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Voorwoord

Maandenlang in onze “bubbel”, wat doet dat met mensen ? Dat we minder geneigd zijn om
stappen te ondernemen om iets op papier te zetten, de motivatie verdwijnt, ….
Maar we moeten ons focussen op komende speelseizoen, willes of nilles, we moeten jullie –
duivenliefhebbers  – inlichten over  komend sportseizoen.  Hopelijk  ééntje  dat  we zonder
problemen kunnen beginnen en afwerken ! Tot op heden is dit nog vingerdik kijken maar
hoedanook  hoop  doet  leven  !  Maar  uiteindelijk  dit  weekend,  verlossend  nieuws,  alle
vluchtprogramma’s zijn goedgekeurd.
Nadat op eind vorig  jaar  zowel het bestuur van lokaal  Lochristi  als  dat van Heusden te
kennen gaven het verbond te verlaten – enerzijds omwille van één sterke liefhebber op
Quievrain,anderzijds wegens te weinig duiven én omdat we eerder al afgesproken hadden
“ALLES of NIETS”  – hebben onderstaande lokalen ,Zeveneken en Eksaarde, de handen in
elkaar  geslagen  en  zijn  snel  tot  een  overeenkomst  gekomen om verder  te  doen,  want
alleenspel is voor niemand een oplossing !!
Véél  veranderingen  zijn  niet  te  bespeuren.  Enkel  de  lokale  kampioenschappen  worden
vervangen door overkoepelende kampioenschappen. Iedereen kan hierdoor een graantje
extra meenemen.
Enkel op Noyon en HAFO gaan we mee in de overkoepeling Mid-Waas, net zoals vorig jaar.
Op Quievrain behouden we ons eigen verbond, aldaar géén overkoepeling.
Hierbij  stellen  we  ons  volledige  programma  voor  dit  seizoen  2021  voor,  zowel  voor
Quievrain, Noyon als de HAFO-vluchten.

We wensen iedereen een hoogstaand en sportief seizoen 2021 toe.

Nico De Maesschalck
Voorzitter Tweeverbond Quievrain/Noyon
Coördinator Tweeverbond HAFO

Samenstelling bestuur Tweeverbond Quievrain & Noyon :
Voorzitter : Nico De Maesschalck,Langestraat 36,9160 Eksaarde 0478/77.14.18
Secretaris : Yvan De Neef,B. Van Boclastraat4,9190 Sinaai 0496/89.09.81
Schatbewaarder : Roels Wim, Eekstraat 301,9160 Lokeren 0498/16.20.22

Rangschikker : Nico De Maesschalck,Langestraat 36,9160 Eksaarde 0478/77.14.18
Email : nico.demaesschalck@telenet.be

Vergezeller : Transport Bauwens, Nieuwstraat 125 te 9190 Stekene

Samenstelling bestuur Tweeverbond HAFO :
Voorzitter : De Vriese Andre, Oudestrijderslaan 14,9080 Lochristi 09/355.06.31
Secretaris : Yvan De Neef,B. Van Boclastraat4,9190 Sinaai 0496/89.09.81
Schatbewaarder : Nico De Maesschalck, Langestraat 36,9160 Eksaarde 0478/77.14.18

Coördinator  : De Maesschalck Nico, Langestraat 36,9160 Eksaarde 09/346.90.16
Email : nico.demaesschalck@telenet.be

Vergezeller : Transport MARTENS BVBA, Rijvers 23,9930 Zomergem

Tweeverbond Quievrain –Noyon – HAFO 2021 Pagina 2

mailto:nico.demaesschalck@telenet.be


Tweeverbond Quievrain 2021
Samenspel   Zeveneken-Eksaarde

Inkorvingslokalen :
44567 Elk Zijn Recht - Zeveneken Tf   09/355.05.54
44390 Eerlijk M/N Vrezen -Eksaarde Tf  0478/91.09.57

Omtrek    : ( Kaartje onderaan )
Zeveneken,  Lochristi,  Eksaarde,  Lokeren,  Daknam,  Beervelde,  Destelbergen,  St-Amandsberg,
Oostakker,Desteldonk, Zaffelare, Sint-Kruis-Winkel, Moerbeke, Stekene, Sinaai, Waasmunster, Zele, Overmere,
Wachtebeke,Mendonk,Zelzate,Heusden, Laarne, Kalken, Gentbrugge, Ledeberg,9000 Gent,Wetteren en Melle

Enkele herinneringspunten :
 Alle vluchten gaan door uit Quievrain tenzij er door omstandigheden dient te worden uitgeweken

naar  een  andere  lossingsplaats.  Inkorven  kan  elke  zaterdagnamiddag  in  bovenstaande  lokalen.  De
inkorvingsuren  worden  vastgesteld  door  de  lokalen  zelf.   Gelieve  u  te  houden  aan  de
inkorvingsuren !!!!!!

 De eerste kampioenschapsvlucht met de oude en jaarse gaat door op 28 maart 2021. De eerste vlucht met
de jonge duiven gaat door op 16 mei 2021. Beiden gelden als start van de kampioenschappen (correcte
data  in  verband  hiermee  verderop  in  dit  programma).  Naargelang  de  weersomstandigheden  het  niet
toelaat om te spelen, worden deze vluchten ook geschrapt uit kampioenschappen. 

 Alle oude-jaarse duiven worden interprovinciaal gelost op zondagmorgen om 8.00 uur. De jonge duiven
worden eerst 6x provinciaal gelost om daarna SAMEN gelost met de oude duiven (17 juni 2021).

 De  deelnemende  liefhebbers  verklaren  zich  automatisch  akkoord  met  het  feit  dat  bij  terugkerende
vluchten de duiven kunnen gelost worden in dezelfde vluchtlijn als de lossingsplaats.

 Er is de mogelijkheid om in ALLE   lokalen elektronisch te constateren. De kostprijs bedraagt 0,50 €. De
liefhebber is  NIET VERPLICHT een toestel te hebben voor het constateren, natuurlijk bij het niet-
registreren  loopt  de  liefhebber  het  risico  en  het  verbond  is  niet  verantwoordelijk  voor  dergelijke
omstandigheden. In dit geval verliest de desbetreffende liefhebber alle ingelegde gelden. Wees steeds op
je hoede !!!

 Noodkoppelingen  worden  toegestaan  –  in  samenspraak  met  het  desbetreffend  lokaal  -  enkel  op  de
inkorving, doe zeker navraag hierover !!!!!!  Noodkoppelingen zijn niet bedoeld om een hok late jongen
bijvoorbeeld niet meer op de normale manier te laten koppelen.

 De reis-& onkosten bedragen 0,65 €. Daarentegen  de jaarse MOETEN eerst bij oude vliegen, daarna in
eigen catergorie  (info  KBDB ),.  Voor  het  zetten  van een  eigen  constateur  wordt  0,50  €  en  voor  een
huurconstateur 1 € aangerekend. De prijs van een uitslag is 1,50 € voor de oude-jaarse en 1,50 € voor de
jonge duiven. Uitslagen die moeten worden opgezonden per post kunnen duurder worden aangerekend.
Uitslagen per email zullen daarentegen gratis zijn !

 Ieder lid van KBDB 2021 en niet geschorst door de KBDB en woonachtig binnen de bovenvermelde
omtrek  kan deelnemen aan de Quievrain-vluchten  van het  verbond. Bij  de inkorving van de eerste
vlucht  dient  de  liefhebber  zijn  inentingsattest  tegen  paramyxo  te  kunnen  voorleggen  alsook  zijn
lidkaart KBDB 2021.

 Klachten kunnen gericht worden aan Nico De Maesschalck (0478/77.14.18)
 Na de vlucht worden de constateurs en de elektronische bakjes in het lokaal verwacht ten laatste 2,5

uur na de vermoedelijk laatste prijs. Bij niet-naleven zullen er maatregelen getroffen worden. Gelieve
dan niet met een ganse sliert uitvluchten te willen afkomen.

 Op  maandag  tellen  geen  kampioenschappen  mee,  enkel  de  prijzen  voor  asduiven  zijn  geldig.
(Zaterdagsvluchten tellen WEL mee, indien KBDB dit verandert !! )

 De verrassingsprijs wordt steeds bepaald op 2/3 van de uitslag. ( bv 120d = 60pr  = 40ste prijs). Bij niet
deelbaar door 3 komt het dichts gehele getal in aanmerking ( bv 100d = 50pr = 33,333 = 33ste prijs ) 
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Tweeverbond Quievrain 2021
Samenspel   Zeveneken -Eksaarde

Kampioenschappen :

WAARBORG :  1000 € ( trofees/waardebons inbegrepen )

ALGEMENE KONING : TROFEE + 50€ - 30€ - 2x 20 €, 2x15 €, 2x10 €
(of waardebon 30€ )

ALGEMENE KAMPIOEN : TROFEE + 50€ - 30€ - 2x 20 €, 2x15 €, 2x10 €
(of waardebon 30€ )

KONING OUDE : TROFEE + 50€ - 30€ - 25€ - 20 €, 3x15 €, 3x10 €
(of waardebon 20€ )

KONING JAARSE : TROFEE + 50€ - 30€ - 25€ - 20 €, 3x15 €, 3x10 €
(of waardebon 20€ )

KONING JONGE : TROFEE + 50€ - 30€ - 25€ - 20 €, 3x15 €, 3x10 €
(of waardebon 20€ )

ASDUIVEN  Ou – Jl – Jonge : TROFEE (of waardebon 15€ )

Voor het algemeen koningschap tellen alle koningsprijzen van oude,jaarse en jonge duiven.
Voor het algemeen kampioenschap tellen alle gespeelde prijzen.
Alg Koning- Koning oude-jaarse-jonge worden gewonnen met de eerste, tweede en derde 
afgegevene.
Jaarlingen kunnen géén asduif worden bij oude duiven. Iedereen in eigen categorie !!

De vluchten die in aanmerking komen van deze kampioenschappen zijn :
Voor oude en jaarse : van 28/03/21 tot 04/07/21 15 vluchten
Voor de jonge duiven : van 16/05/21 tot 05/09/21  17 vluchten

Om in aanmerking te komen voor deze kampioenschappen dienen alle liefhebbers minimum 8 vluchten
 oude/jaarse en jonge betwist te hebben.

 Liefhebbers kunnen kiezen tussen trofee of waardebon. Breng uw keuze uit na het seizoen naar onderstaand adres, 
telefoonnr,GSM of email.

Verder info : Nico De Maesschalck
Langestraat 36
9160 Eksaarde
0478/77.14.18
nico.demaesschalck@telenet.be
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Tweeverbond Quievrain 2021
 Samenspel Zeveneken-Eksaarde

 2 Boerenhespen geschonken door Engels Carine :  
Te winnen op onderstaande data  met de eerste 4 duiven aangeduid

dwz : 2de zondag april : oude duiven
2de zondag juni : jonge duiven

Er zijn meerdere inschrijvingen mogelijk, dwz 1 bon voor 1-4, 2 bons voor 1-4, 5-8. De hespen worden gewonnen
met dezelfde voorwaarden als de gewone series dwz tot 2 uur na laatste vermoedelijke prijs.

Hoe en wie kan er meespelen ?
Per  aankoop  van  10€ (bij  deze  sponsor)  krijgt  u  een  stempel  en  per  4  stempels  een  bon  waarmee  u  kunt
meespelen. De stempels zijn te verkrijgen bij onze bovenstaande sponsor. Iedereen kan zoveel mogelijk stempels
en bonnen verzamelen en daardoor kans maken om de boerenhespen te winnen. 1 bon per serie van 
4 duiven per wedstrijd en meerdere bons mogelijk. Alle bons staan op naam en worden door de desbetreffende
liefhebber verspeeld. Er worden GEEN BONS op naam doorgegeven !!!!
Bij niet-vliegen & maandagvluchten word alles uitgesteld naar komende week ( Enkel de inschrijvingen blijven

geldig, er mogen GEEN extra bons bijkomen )
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Vluchtprogramma      Tweeverbond Quievrain 2021
QUIEVRAIN 21 Maart 2021 Openingsvlucht oude & jaarse

QUIEVRAIN 28 Maart 2021 1ste vlucht oude &jaarse Begin Kampioenschappen ou & jaarse

QUIEVRAIN 04 April 2021 2de vlucht oude &jaarse 

QUIEVRAIN 11 April 2021 3de vlucht oude &jaarse HESPENVLUCHT Oude

QUIEVRAIN 18 April 2021 4de vlucht oude &jaarse

QUIEVRAIN 25 April 2021 5devlucht oude &jaarse

QUIEVRAIN 02 Mei 2021 6de vlucht oude &jaarse

QUIEVRAIN 09 Mei 2021 7de  vlucht oude &jaarse

QUIEVRAIN 16 Mei 2021 8ste vlucht oude &jaarse
    + 1ste vlucht kampioenschappen jonge duiven

QUIEVRAIN 23Mei 2021 9devlucht oude &jaarse
    + 2de vlucht jonge duiven

QUIEVRAIN 30 Mei 2021 10de vlucht oude &jaarse    3de vlucht jonge duiven

QUIEVRAIN 06 Juni 2021 11devlucht oude &jaarse  4de vlucht jonge duiven

QUIEVRAIN 13 Juni 2021 12de  vlucht oude &jaarse 5devlucht jonge duiven
HESPENVLUCHT Jonge

QUIEVRAIN 20 Juni 2021 13de  vlucht oude &jaarse 6de vlucht jonge duiven
QUIEVRAIN 27 Juni 2021 14de  vlucht oude &jaarse 7devlucht jonge duiven
QUIEVRAIN 04 Juli 2021 Laatste vlucht oude &jaarse 8stevlucht jonge duiven
QUIEVRAIN 11 Juli 2021 9de vlucht jonge duiven
QUIEVRAIN 18 Juli 2021 10de vlucht jonge duiven
QUIEVRAIN 25 Juli 2021 11de vlucht jonge duiven
QUIEVRAIN 01 Augustus 2021 12de vlucht jonge duiven

QUIEVRAIN 08 Augustus 2021 13devlucht jonge duiven

QUIEVRAIN 15 Augustus 2021 14de vlucht jonge duiven

QUIEVRAIN 22Augustus 2021 15de vlucht jonge duiven

QUIEVRAIN 29 Augustus 2021 16de vlucht jonge duiven 

QUIEVRAIN 05 September 2021 17de en Laatste kampioenschapsvlucht jonge duiven

QUIEVRAIN 12 September 2021 Start Najaarskampioenschap
QUIEVRAIN 19 September 2021 2de vlucht najaarskampioenschap
QUIEVRAIN 26 September 2021 3de vlucht najaarskampioenschap
QUIEVRAIN 03 Oktober 2021 4de vlucht najaarskampioenschap
QUIEVRAIN 10 Oktober 2021 Allerlaatste vlucht najaarskampioenschap
QUIEVRAIN 17 Oktober  2021 Vlucht met jonge duiven
QUIEVRAIN 24 Oktober 2021 Vlucht met jonge duiven
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Tweeverbond Noyon 2021                     48117
     Samenspel   Zeveneken -Eksaarde

Inkorvingslokalen :
44567 Elk Zijn Recht  - Zeveneken    Tf   09/355.05.54
44390 Eerlijk M/N Vrezen - Eksaarde  0478/91.09.57

Omtrek    : ( Kaartje onderaan )
Eksaarde, Zeveneken, Lochristi, Heusden, Stekene, Sinaai, Belsele, Waasmunster, Zele, Overmere, Wachtebeke,
Zelzate, Sint-Kruis-Winkel,  Mendonk,  Zaffelare,  Desteldonk,  Oostakker, St-Amandsberg Destelbergen,
Beervelde,  Lokeren,  Daknam,  Moerbeke,    9000 Gent, Gentbrugge, Ledeberg,   Laarne,  Kalken, Wetteren en
Melle

Enkele herinneringspunten :
 Alle vluchten gaan door uit Noyon tenzij er door omstandigheden dient te worden uitgeweken

naar  een  andere  lossingsplaats.  Inkorven  kan  elke  zaterdagnamiddag  in  bovenstaande  lokalen.  De
inkorvingsuren  worden  vastgesteld  door  de  lokalen  zelf.   Gelieve  u  te  houden  aan  de
inkorvingsuren !!!!!!

 De eerste vlucht met de oude en jaarse gaat door op 11 april 2021. De eerste vlucht met de jonge duiven
gaat door op 06 juni 2021. Beiden gelden als start van de kampioenschappen (correcte data in verband
hiermee verderop in dit programma). Naargelang de weersomstandigheden het niet toelaat om te spelen,
worden deze vluchten ook geschrapt uit kampioenschappen. 

 Alle oude-jaarse duiven worden interprovinciaal gelost op zondagmorgen om 7.30 uur. De jonge duiven
worden SAMEN gelost met de oude duiven om 7.30 uur ! 

 De  deelnemende  liefhebbers  verklaren  zich  automatisch  akkoord  met  het  feit  dat  bij  terugkerende
vluchten de duiven kunnen gelost worden in dezelfde vluchtlijn als de lossingsplaats.

 Er is de mogelijkheid om in ALLE   lokalen elektronisch te constateren. De kostprijs bedraagt 0,50 €. De
liefhebber is  NIET VERPLICHT een toestel te hebben voor het constateren, natuurlijk bij het niet-
registreren  loopt  de  liefhebber  het  risico  en  het  verbond  is  niet  verantwoordelijk  voor  dergelijke
omstandigheden. In dit geval verliest de desbetreffende liefhebber alle ingelegde gelden. Wees steeds op
je hoede !!!

 Noodkoppelingen  worden  toegestaan  –  in  samenspraak  met  het  desbetreffend  lokaal  -  enkel  op  de
inkorving, doe zeker navraag hierover !!!!!!  Noodkoppelingen zijn niet bedoeld om een hok late jongen
bijvoorbeeld niet meer op de normale manier te laten koppelen.

 De reis- en onkosten bedragen 0,80 € . Daarentegen de jaarse MOETEN eerst bij oude vliegen, daarna in
eigen  categorie  (info  KBDB  ),.Voor  het  zetten  van  een  eigen  constateur  wordt  0,50  €  en  voor  een
huurconstateur 1 € aangerekend. De prijs van een uitslag is 1,50 € voor de oude-jaarse en 1,50 € voor de
jonge duiven. Uitslagen die moeten worden opgezonden per post kunnen duurder worden aangerekend.
Uitslagen per email zullen daarentegen gratis zijn !

 Ieder lid van KBDB 2021 en niet geschorst door de KBDB en woonachtig binnen de bovenvermelde
omtrek kan deelnemen aan de Noyon-vluchten van het verbond. Bij de inkorving van de eerste vlucht
dient  de liefhebber  zijn inentingsattest  tegen paramyxo te  kunnen voorleggen alsook zijn lidkaart
KBDB 2021.

 Klachten kunnen gericht worden aan Nico De Maesschalck (0478/77.14.18)
 Na de vlucht worden de constateurs en de elektronische bakjes in het lokaal verwacht ten laatste 2,5

uur na de vermoedelijk laatste prijs. Bij niet-naleven zullen er maatregelen getroffen worden. Gelieve
dan niet met een ganse sliert uitvluchten te willen afkomen.

 Op maandag tellen geen kampioenschappen mee, enkel de prijzen voor asduiven zijn geldig.
 De verrassingsprijs wordt steeds bepaald op 2/3 van de uitslag. ( bv 120d = 60pr  = 40ste prijs). Bij niet

deelbaar door 3 komt het dichts gehele getal in aanmerking ( bv 100d = 50pr = 33,333 = 33ste prijs ) 
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Tweeverbond Noyon 2021                     48117   
  Samenspel   Zeveneken- Eksaarde

Kampioenschappen :

WAARBORG :  1000 € ( trofees/waardebons inbegrepen )

ALGEMENE KONING : TROFEE + 50€ - 30€ - 2x 20 €, 2x15 €, 2x10 €
(of waardebon 30€ )

ALGEMENE KAMPIOEN : TROFEE + 50€ - 30€ - 2x 20 €, 2x15 €, 2x10 €
(of waardebon 30€ )

KONING OUDE : TROFEE + 50€ - 30€ - 25€ - 20 €, 3x15 €, 3x10 €
(of waardebon 20€ )

KONING JAARSE : TROFEE + 50€ - 30€ - 25€ - 20 €, 3x15 €, 3x10 €
(of waardebon 20€ )

KONING JONGE : TROFEE + 50€ - 30€ - 25€ - 20 €, 3x15 €, 3x10 €
(of waardebon 20€ )

ASDUIVEN  Ou – Jl – Jonge : TROFEE (of waardebon 15€ )

Voor het algemeen koningschap tellen alle koningsprijzen van oude,jaarse en jonge duiven.
Voor het algemeen kampioenschap tellen alle gespeelde prijzen.
Alg koning/Koning oude-jaarse-jonge worden gewonnen met de eerste, tweede en derde 
afgegevene.
Jaarlingen kunnen géén asduif worden bij oude duiven. Iedereen in eigen categorie !!

De vluchten die in aanmerking komen van deze kampioenschappen zijn :
Voor oude en jaarse : van 11/04/21 tot 04/07/21 13 vluchten
Voor de jonge duiven : van 6/06/21 tot 05/09/21  14 vluchten

Om in aanmerking te komen voor deze kampioenschappen dienen alle liefhebbers minimum 8 vluchten
 oude/jaarse en jonge betwist te hebben.

 Liefhebbers kunnen kiezen tussen trofee of waardebon. Breng uw keuze uit na het seizoen naar onderstaand adres, 
telefoonnr,GSM of email.

Verder info : Nico De Maesschalck
Langestraat 36
9160 Eksaarde
0478/77.14.18
nico.demaesschalck@telenet.be
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Tweeverbond Noyon 2021                     48117
     Samenspel   Zeveneken - Eksaarde

 2 Boerenhespen geschonken door Engels Carine :  
Te winnen op onderstaande data  met de eerste 4 duiven aangeduid

dwz : 3de zondag april : oude duiven
3de zondag juni : jonge duiven

Er zijn meerdere inschrijvingen mogelijk, dwz 1 bon voor 1-4, 2 bons voor 1-4, 5-8. De hespen worden gewonnen
met dezelfde voorwaarden als de gewone series dwz tot 2 uur na laatste vermoedelijke prijs.

                                     Hoe en wie kan er meespelen ?
Per  aankoop  van  10€ (bij  deze  sponsor)  krijgt  u  een  stempel  en  per  4  stempels  een  bon  waarmee  u  kunt
meespelen. De stempels zijn te verkrijgen bij onze bovenstaande sponsor. Iedereen kan zoveel mogelijk stempels
en bonnen verzamelen en daardoor kans maken om de boerenhespen te winnen. 1 bon per serie van 
4 duiven per wedstrijd en meerdere bons mogelijk. Alle bons staan op naam en worden door de desbetreffende
liefhebber verspeeld. Er worden GEEN BONS op naam doorgegeven !!!!
Bij niet-vliegen & maandagvluchten word alles uitgesteld naar komende week ( Enkel de inschrijvingen blijven

geldig, er mogen GEEN extra bons bijkomen )
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     Tweeverbond Noyon 2021                     48117  

   Samenspel   Zeveneken -  Eksaarde      
Vluchtprogramma   Noyon   2021

NOYON 11 April 2021   1ste  vlucht oude & jaarse Begin kampioenschappen oude & jaarse

NOYON 18 April 2021   2de vlucht oude & jaarse HESPENVLUCHT Oude

NOYON 25 April 2021   3de vlucht oude & jaarse   

NOYON 02 Mei 2021   4de vlucht oude & jaarse  

NOYON 09 Mei 2021   5de vlucht oude & jaarse 

NOYON 16 Mei 2021   6de vlucht oude & jaarse      

NOYON 23 Mei 2021   7de vlucht oude & jaarse      

NOYON 30 Mei 2021   8ste vlucht oude & jaarse      

NOYON 06 Juni 2021  9de vlucht oude & jaarse      1ste vlucht jonge duiven

NOYON 13 Juni 2021 10de vlucht oude & jaarse      2de vlucht jonge duiven

NOYON 20 Juni 2021  11de  vlucht oude & jaarse   3de vlucht jonge duiven
HESPENVLUCHT Jonge

NOYON 27 Juni 2021 12de  vlucht oude & jaarse   4de vlucht jonge duiven

NOYON 04 Juli 2021 Laatste  vlucht oude & jaarse & 5de   vlucht jonge duiven

NOYON 11 Juli 2021  6de vlucht jonge duiven

NOYON 18 Juli 2021  7de vlucht jonge duiven

NOYON 25 Juli 2021        8ste vlucht jonge duiven

NOYON 01 Augustus 2021  9de vlucht jonge duiven    

NOYON 08 Augustus 2021  10de vlucht jonge duiven

NOYON 15 Augustus 2021  11de  vlucht jonge duiven

NOYON 22 Augustus 2021  12de vlucht jonge duiven

NOYON 29 Augustus 2021  13de vlucht jonge duiven

NOYON 05 September 2021  14de en Laatste kampioenschapsvlucht jonge duiven
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TWEEVERBOND – HAFO 2021       48047

Samenspel Eksaarde- Zeveneken

Inkorvingslokalen :
44567 Elk Zijn Recht  - Zeveneken    Tf   09/355.05.54
44390 Eerlijk M/N Vrezen - Eksaarde  0478/91.09.57

Omtrek  :
Zelzate,  Stekene,  Belsele,  Kemzeke,Waasmunster,  Zele,  Overmere,  Kalken,  Laarne,  Heusden,  Destelbergen,
Gentbrugge,9000 Gent,Sint-Amandsberg, Oostakker Sint-Pauwels, Desteldonk, Mendonk, St-Kruis-Winkel, Wachtebeke,
Moerbeke,Lokeren,(Klein-)Sinaai,  ,  Zaffelare,  Lochristi,  Daknam,  Beervelde,  Eksaarde,  Zeveneken,  Melle,Wetteren en
Ledeberg

Huishoudreglement Tweeverbond HAFO 2021 :
 Alle duiven kunnen in bovenstaande lokalen ingekorfd worden op vrijdagnamiddag tussen 18.00 en 19.30
uur stipt of vastgesteld door de inkorvende lokalen zelveen dit voor alle vluchten uit SERMAISES. Wees dus
steeds op tijd !!!!!!!!!!!! De inkorfuren kunnen verschillend zijn voor alle lokalen. Liefhebbers, raadpleeg de
circulaires !!!! Ivm Orleans wordt de inkorfuren nog medegedeeld !!
 Alle  vluchten  worden  verspeeld  uit  SERMAISES  (  behalve  2  vluchten  uit  Orleans  ).  1ste vlucht  bij
oude/jaarse  gaat  door  op  1  mei,  met  jonge  duiven  wordt  gestart  op  19  juni  (indien  alle  omstandigheden
optimaal zijn ). Jonge vliegen steeds samen met de oude duiven. 
 Voor de asduiven telt de beste duif over 5 vluchten bij oude & jaarse&jonge. Duiven worden door de
inrichtende maatschappij  ( = Zeveneken )  uitgezocht.  Een jaarse duif kan géén asduif worden bij  de oude
duiven !!
 Alle duiven worden  interprovinciaal gelost op zaterdagmorgen  volgens gegevens KBDB.Raadpleeg
Teletekst pagina 811 e.v. op VIER !!! of www.duivenspel.be
 Er is de mogelijkheid om in ALLE lokalen elektronisch te constateren. Elektronisch constateren kost 0,50
€ per liefhebber. De liefhebber is NIET VERPLICHT een toestel te hebben voor het constateren, natuurlijk bij
het niet-registreren loopt de liefhebber daarbij het risico en het verbond is niet verantwoordelijk voor dergelijke
omstandigheden. In dit geval verliest de desbetreffende liefhebber alle ingelegde gelden. Wees steeds op je
hoede !!!!!!!!!!!!!
 De reis-en onkosten samen bedragen 1,30 €.  Daarentegen  de jaarse MOETEN eerst bij oude vliegen,
daarna  in  eigen  catergorie  (info  KBDB  ),.De  uitslag  kan  men  via  email  bekomen,  contacteer  jullie
verantwoordelijke van het lokaal.Geef jullie email  adres door en alles gaat véél vlugger en makkelijker!!!!
Reiskosten ( 1,30€ /duif) worden toegelaten !!! 
 De prijs van een uitslag is 1,50 € voor de oude-jaarse en 1,50 € voor de jonge duiven. Uitslagen
die moeten worden opgezonden per post kunnen duurder worden aangerekend.  Uitslagen per email
zullen daarentegen gratis zijn !
 Convoyeur is vergezeller MARTENS ( Alle vluchten )
 Ieder  lid  van  KBDB  2021  en  niet  geschorst  door  de  KBDB  in  2021  en  woonachtig  binnen  de
bovenvermelde omtrek kan deelnemen aan de Hafo-vluchten van het verbond.
 Klachten kunnen steeds gericht worden aan Nico De Maesschalck. 
 Alle prijzen worden per 2-tal verspeeld. 
 Na de vlucht worden de constateurs en de elektronische bakjes in het lokaal verwacht ten laatste
2,5 uur na vermoedelijk laatste prijs. Bij niet-naleven zullen er maatregelen getroffen worden …… maar
het bestuur beseft de moeilijkheid om tijdens de fondvluchten deze regel na te leven, maar we betrouwen op de
bereidwilligheid van de liefhebbers.  Indien problemen meldt  dit  aan het  inkorvend lokaal,  dank alvast  bij
voorbaat !!!
 De verrassingsprijs wordt steeds bepaald op 2/3 van de uitslag. ( bv 120d = 60pr  = 40ste prijs). Bij
niet deelbaar door 3 komt het dichts gehele getal in aanmerking ( bv 100d = 50pr = 33,333 = 33ste prijs
) 
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2 Boerenhespen geschonken door Engels Carine :  
Te winnen op onderstaande data  met de eerste 4 duiven aangeduid

dwz : 3de zondag mei : oude duiven
3de zondag juli : jonge duiven

Er zijn meerdere inschrijvingen mogelijk, dwz 1 bon voor 1-4, 2 bons voor 1-4, 5-8. De hespen worden gewonnen
met dezelfde voorwaarden als de gewone series dwz tot 2 uur na laatste vermoedelijke prijs.

                                     Hoe en wie kan er meespelen ?
Per  aankoop  van  10€ (bij  deze  sponsor)  krijgt  u  een  stempel  en  per  4  stempels  een  bon  waarmee  u  kunt
meespelen. De stempels zijn te verkrijgen bij onze bovenstaande sponsor. Iedereen kan zoveel mogelijk stempels
en bonnen verzamelen en daardoor kans maken om de boerenhespen te winnen. 1 bon per serie van 
4 duiven per wedstrijd en meerdere bons mogelijk. Alle bons staan op naam en worden door de desbetreffende
liefhebber verspeeld. Er worden GEEN BONS op naam doorgegeven !!!!
Bij niet-vliegen & maandagvluchten word alles uitgesteld naar komende week ( Enkel de inschrijvingen blijven

geldig, er mogen GEEN extra bons bijkomen )
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GRATIS   OVERKOEPELENDE     
Kampioenschappen :

WAARBORG :  1000 € ( trofees/waardebons inbegrepen )

ALGEMENE KONING : TROFEE + 50€ - 30€ - 2x 20 €, 2x15 €, 2x10 €
(of waardebon 30€ )

ALGEMENE KAMPIOEN : TROFEE + 50€ - 30€ - 2x 20 €, 2x15 €, 2x10 €
(of waardebon 30€ )

KONING OUDE : TROFEE + 50€ - 30€ - 25€ - 20 €, 3x15 €, 3x10 €
(of waardebon 20€ )

KONING JAARSE : TROFEE + 50€ - 30€ - 25€ - 20 €, 3x15 €, 3x10 €
(of waardebon 20€ )

KONING JONGE : TROFEE + 50€ - 30€ - 25€ - 20 €, 3x15 €, 3x10 €
(of waardebon 20€ )

ASDUIVEN  Ou – Jl – Jonge : TROFEE (of waardebon 15€ )
Voor het algemeen koningschap tellen alle koningsprijzen van oude,jaarse en jonge duiven.
Voor het algemeen kampioenschap tellen alle gespeelde prijzen.
Alg koning/ Koning oude-jaarse-jonge worden gewonnen met de eerste, tweede en derde 
afgegevene.
Jaarlingen kunnen géén asduif worden bij oude duiven. Iedereen in eigen categorie !!

De vluchten die in aanmerking komen van deze kampioenschappen zijn :
Voor oude en jaarse : van 01/05/21 tot 03/07/21 10 vluchten
Voor de jonge duiven : van 19/06/20 tot 04/09/21  11 vluchten

Om in aanmerking te komen voor deze kampioenschappen dienen alle liefhebbers minimum 6 vluchten
 oude/jaarse en jonge betwist te hebben.

 Liefhebbers kunnen kiezen tussen trofee of waardebon. Breng uw keuze uit na het seizoen naar onderstaand adres, 
telefoonnr,GSM of email.

Verder info : Nico De Maesschalck
Langestraat 36
9160 Eksaarde
0478/77.14.18
nico.demaesschalck@telenet.be
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                       Vluchtprogramma 2021
SERMAISES 01 Mei 2021 Begin kampioenschappen oude & jaarse

ORLEANS 08 Mei 2021 2de vlucht oude & jaarse

SERMAISES 15 Mei 2021 3de vlucht oude & jaarse HESPENVLUCHT Oude

SERMAISES 22 Mei 2021 4de vlucht oude & jaarse

SERMAISES 29 Mei 2021 5de vlucht oude & jaarse

SERMAISES 05 Juni 2021 6de vlucht oude & jaarse

SERMAISES 12 Juni 2021 7de vlucht oude & jaarse

SERMAISES 19 Juni 2021 8ste vlucht oude & jaarse/ 
Begin kampioenschappen  jonge duiven

SERMAISES 26 Juni 2021 9de vlucht oude & jaarse/2devlucht jonge duiven

SERMAISES 03 Juli 2021 10de en Laatste kampioenschapsvlucht oude & jaarse/3de vlucht jonge 

SERMAISES 10 Juli 2021 4de vlucht jonge duiven

ORLEANS 17 Juli 2021 5devlucht jonge duiven

SERMAISES 24 juli 2021 6devlucht jonge duiven HESPENVLUCHT Jonge

SERMAISES 07 Augustus 2021 7de vlucht jonge duiven

SERMAISES 14 Augustus 2021 8ste vlucht jonge duiven

SERMAISES 21 Augustus 2021 9devlucht jonge duiven

SERMAISES 28 Augustus 2021 10de vlucht jonge duiven

SERMAISES 04 September 2021 11ste en ALLERLAATSTE vlucht jonge duiven
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	Maandenlang in onze “bubbel”, wat doet dat met mensen ? Dat we minder geneigd zijn om
	stappen te ondernemen om iets op papier te zetten, de motivatie verdwijnt, ….
	Maar we moeten ons focussen op komende speelseizoen, willes of nilles, we moeten jullie – duivenliefhebbers – inlichten over komend sportseizoen. Hopelijk ééntje dat we zonder problemen kunnen beginnen en afwerken ! Tot op heden is dit nog vingerdik kijken maar hoedanook hoop doet leven ! Maar uiteindelijk dit weekend, verlossend nieuws, alle vluchtprogramma’s zijn goedgekeurd.
	Nadat op eind vorig jaar zowel het bestuur van lokaal Lochristi als dat van Heusden te kennen gaven het verbond te verlaten – enerzijds omwille van één sterke liefhebber op Quievrain,anderzijds wegens te weinig duiven én omdat we eerder al afgesproken hadden “ALLES of NIETS” – hebben onderstaande lokalen ,Zeveneken en Eksaarde, de handen in elkaar geslagen en zijn snel tot een overeenkomst gekomen om verder te doen, want alleenspel is voor niemand een oplossing !!
	Véél veranderingen zijn niet te bespeuren. Enkel de lokale kampioenschappen worden vervangen door overkoepelende kampioenschappen. Iedereen kan hierdoor een graantje extra meenemen.
	Enkel op Noyon en HAFO gaan we mee in de overkoepeling Mid-Waas, net zoals vorig jaar. Op Quievrain behouden we ons eigen verbond, aldaar géén overkoepeling.
	Hierbij stellen we ons volledige programma voor dit seizoen 2021 voor, zowel voor Quievrain, Noyon als de HAFO-vluchten.
	We wensen iedereen een hoogstaand en sportief seizoen 2021 toe.
	2 Boerenhespen geschonken door Engels Carine :> in 2008 :ORGD- 30€ - 2x25€ - 2c
	2 Boerenhespen geschonken door Engels Carine :> in 2008 :ORGD- 30€ - 2x25€ - 2c

